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Ağustos 2012 de kapılarımızı açtığımızdan beri, İstanbul merkez ofisimiz, Ankara-Antalya ve İzmir 
şubelerimiz, 42 full time çalışma arkadaşımız, binlerce personelimiz, 125 firmamiz ile her güne aynı 
heyecanla uyanıyoruz…

Bizimle yola çıkan, bu yola devam eden tüm firmalarımıza teşekkür ederiz…

Bu güzel heyecanı hiç kaybetmeden, hep daha iyisini yapmaya çalışacağımız, birlikte nice güzel 
organizasyonlara imza atacağımız nice senelere …

M

My Staff 1 yaşında

My Magazin’i; siz değerli firma 
yetkililerimize hizmet kalitemizi 
güncel olarak yansıtmak, My Staff 
ailesinden ve sektörde ki en son 
gelişmelerden haberdar etmek 
adına “sizler için”, “sizlerden 
biri” olarak hazırladık.

My Magazin size hiç zahmet
etmeden sektörde gezinme fırsatı 
sunuyor.

My Magazin sayesinde hem 
firmaları takip etme hem de 
firmaların My Staff ile birlikte iş 
birliği yaptığı çalışmaları görmüş 
olacaksınız.

My Staff – İK olarak, İstanbul Kültür 
Üniversitesinde düzenlenen konferansa davet 
edildik. “Part Time Çalış, Hayata Alış” konu 

başlığımız ile genç arkdaşlarımızın sektörümüz 
hakkındaki meraklarını giderdik, keyifli 

sohbetler ettik.

Dünyaca ünlü bir içecek markası Pepsi Co 
dönem sonu toplantısı etkinliğinde yer alan, 
ciddi görev bilinci ile eğlenceli bir operasyon 
çıkaran güler yüzlü ekibimize çok teşekkür 

ederiz..
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bizden
haberler

Volkswagen Binek Araç’ın 
ana sponsorluğunda 
gerçekleşen dünyaca ünlü 
İngiliz grubu Depeche 
Mode’un 7 Mayıs’ta Tel 
Aviv’de başlayan Avrupa 
turnesinin, Atina, Sofya ve 
Bükreş’in ardından 5’inci 
durağı İstanbul oldu.

Bu dünyaca ünlü konserin 
tanıtım aktivitesi MY 
STAFF personel desteği ile 
sağlanmıştır. 

VOlkSwagen
kOnSer tanıtıM 
aktİVİteSİ

PePSı CO döneM 
SOnU tOPlantıSı

Part tıMe Çalış,
Hayata alış



BİrleşMİş Mİlletler
OrMan fOrUMU

10. OtUrUMU

tCSg dOSt’’ ve
‘’tCSg UMUt’’Un
teSlİM törenİ
10 Nisan 2013 Rmk Marina‘da 
düzenlenen Sahil Güvenlik Arama 
Kurtarma Gemisi Projesi ’’TCSG DOST’’ 
ve ‘’TCSG UMUT’’ un Teslim Töreninde 
üst düzey katılımıyla gerçekleşen 
organizasyonumuzda emeği geçen 
ekibimize teşekkür ederiz.

09-16 Mart 2013 tarihlerinde Antalya ‘da gerçekleştirdiğimiz 
Turkcell Elçiler Zirvesi’nde ekibimizle birlikte coşkuyla görev 
aldık. Türkiye’nin dört bir yanından gelen firma çalışanlarının 
buluştuğu ; toplantılarıyla ve aktiviteleriyle 1 hafta süren 
ülkenin en büyük marka değerlerinden olan Turkcell’e eşlik 
etmekten onur duyuyoruz.
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13 Nisan-23 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında gerçekleşen İş bankası 
Roadshow organizasyonumuzda 
çalışan güleryüzlü ekibimize 
sonsuz teşekkürler. Desteğinizle 
yine büyük işlere imza atmak 
dileğiyle..

İş BankaSı rOadSHOw 
OrganİzaSyOnU

MYSTAFF tarihe tanıklık 
etmeye devam ediyor..
Avrupa ve Anadolu yakalarını 
birbirine bağlayacak 
olan boğazın yeni incisi 
İstanbul’un 3. Köprüsü, 
YAVUZ SULTAN SELIM 
ülkemize hayırlı olsun.. 
Destek veren arkadaşlarımıza 
teşekkürler..

yaVUz SUltan SelİM 
köPrÜSÜ - 3.köPrÜ 
teMel atMa tOrenİ

8-19 Nisan 2013 İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda Turkiye de ilk defa gerçekleşen 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMAN FORUMU 10. 
OTURUMU’nda bizimle görev alan bütün 
ekibimize teşekkür ederiz.

tUrkCell elÇİler 
zİrVeSİ
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ERA EDTA 2013 – 50. Avrupa Renal ve Avrupa Diyaliz Transplantasyonu Kongresi, Lütfi Kırdar kongre merkezinde 18-20 Mayıs 2013 
tarihlerinde sahne almış olup bizlerde MY STAFF ailesi olarak bu sahnede önemli bir yer almış bulunuyoruz. 

era edta 2013 – 50. aVrUPa renal Ve 
aVrUPa dİyalİz tranSPlantaSyOnU 
kOngreSİ

14. Avrupa Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Birlikleri 
Federasyonu (EFORT) Kongresi, binlerce uluslararası 
katılımcısı ile İstanbul da gerçekleşti…Ekibimize bu 
uluslararası organizasyona verdikleri destek için 
teşekkür ederiz.

	  

14. aVrUPa UlUSal 
OrtOPedİ Ve 
traVMatOlOjİ Bİrlİklerİ 
federaSyOnU (efOrt) 
kOngreSİ
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25. agİtPa genel kUrUlU’nU 
İStanBUl lÜtfİ kırdar kOngre 
Sarayı’nda gerÇekleştİ
80 kişilik kadromuzla başından sonuna büyük özveri ile çalışan 
bütün takım arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederiz.

7. derMatOlOjİ BaHar 
SeMPOzyUMU
11-14 Nisan 2013 tarihlerinde Askeri Müze’ de 7.’si gerçekleştirilen 
Dermatoloji Bahar Sempozyumu’nda ekibimizle birlikte görev almaktan; 
dermatoloji ile ilgili olarak söz sahibi konuşmacıların olduğu ve katılımın 
bir hayli yüksek olduğu bir organizasyonu başarı ile gerçekleştirmiş 
olmaktan mutluluk duyduk.
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Ülkemizde yapılan  U-20 Fifa Dünya Şampiyonası sırasında sponsor 
fırmanın araçları İle önemlı delegelerin güvenle ulaşımını My Staff 
şoförleri sağladı.

17. akdenİz OyUnlarıU-20 fıfa UlaştırMa

U-20 dÜnya fUtBOl 
şaMPİyOnaSı
U-20 Dünya Futbol Şampiyonası Kayseri de açıldı. Aylar süren 
yorucu çalışmalar sonunda çok güzel bir gösteri sergilendi. Açılış 
seremonisinde yer alan tüm arkdaşlarımıza teşekkür ederiz.

17.Akdeniz Oyunları görkemli bir törenle açılırken ekibimizde 
sahada yerini aldı…
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My Staff İK ne yapar?
- My Staff İK, hizmet verdiğimiz 125 firmaya, organizasyonlarında
çalışacak, uygun nitelikte personelin bulunmasını, ve My Staff
organizasyonu içerisine adapte edilmesini sağlar. Kısacası hem
firmalarımızın hem de My Staff ın değerleri göz önüne alınarak,
uygun personel bulur ve işleyişimize adapte eder.
Aynı zamanda, çeşitli üniversiteler de, bilgi ve birikimimizi genç
çalışma arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, kendimizi daha geniş
kitlelere tanıtmak için konferanslara katılmaktayız.

Eleman seçerken ne gibi kriterleri göz önünde
bulundurursunuz?
-Görüşmelerimizde personel alımını yaparken, kendimizin ve
firmalarımızın beklentilerini sentezleyerek bizi ve firmalarımızı en
güzel şekilde temsil edecek adayları seçmeye özen gösteriyoruz.
Hizmet sektöründe çalıştığımız için görsellik önemli bir kriter,
görselliğin yanında diksiyon olmazsa olmaz kriterlerimizden.
Başlıca bu iki kriterden sonra, işin içeriğine göre kriterlerimiz
artıyor. Bunlar İngilizce ilk sırada olmak üzere yabancı dil,
müsaitlik durumu, semt şeklinde devam ediyor.

Eleman seçme sürecinden bahseder misiniz?
-My Staff’a uygun elemanlar seçildikten sonra; başvuru
formu bilgileri datamıza işlendikten sonra bu CVler haftalık
olarak,bünyemizdeki 4 proje koordinatörünün personel ihtiyacına
göre (yukarıda bahsettiğimiz kriterlerdeki eksiklik durumlarına)
dağıtım yapılır.Bundan sonra ki süreç PKnın tanışması ve
işlerden personeli bilgilendirerek dahil etmesi şeklinde ilerler.
PK önce tanışır, kişinin müsait günlerini öğrenir ve bu günler

doğrultusunda kendi iş takvimine göre personele çalışma takvimi
hazırlar.

Elemanlarınıza neler sunuyorsunuz?
-Öncelikle biz her zaman söylediğimiz gibi part time çalışan
personelimizi hayata alıştırıyoruz, hem okuma hem çalışma
imkanı sunuyoruz.Öğrenim hayatları boyunca cv lerine
yazabilecekleri ciddi, dikkat çeken, önemli işlerde çalışma imkanı
sağlıyoruz.Bunu yaparken çalışma disiplini edinmelerine yardımcı
oluyor,kendilerine kariyer planlaması yapıyoruz. Bu noktada en
büyük avantajlarının insanın çalıştığı her sektörde çalışma imkanı
bularak, okuduğu okulu gözetmeksizin, okuduğu okulu ve
bölümü göz önünde bulundurmadan kendi karakterine uygun
işi seçebiliyor. Bunu yanı sıra çeşitli kayıt programlarını öğreniyor,
öğrendiği programlar adına sertifika edinebiliyor. Düzenli olarak
çalıştığı her gün için sgk primi ödeniyor. Kendi emeği ile çalışıp
kazandığı çalışma ücretini günü geldiğinde sıkıntı çekmeden
alabiliyor.Ben ne zaman alırım, yada alabilir miyim kaygısı
yaşamıyor. Yoğun dönemlerimizde 30 günde çalışma imkanı
buluyor.

My Staff’ın farkını birkaç cümle ile özetleyecek olursak ne
dersiniz
-Aslında My Staff eşi benzeri olmayan, kongre turizminde
çalışmak, kariyer yapmak isteyecek herkes için bir okul. Hem
para kazanabilecekleri, hem güzel dostluklar, her alanda güzel
ilişkiler kurabilecekleri bir okul. Sektörünün en önemli firması 
olan My Staff ile erkenden hayata alışarak hem para hem tecrübe
kazanmak için en kısa ve doğru yol.

My Staff İnSan kaynakları kOOrdİnatörlerİ 
eCeM erVa aCar Ve MeryeM şentÜrk İle 
Merak edİlenlerİ kOnUştUk…
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 Meryem  ŞENTÜRK, Ecem Erva ACAR
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